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2017 මර්තු 12                                                                                                    යයොමු අංකය: 1617-042 
 
  
දයබර යදමව්පියන් යලත,   
 

සිඟිති අලුත් අවුරුදු උබෙල - 2017 
 
අඳ දහම් ඳසයේ දරුලන් උයදස ඳලත්යලන අලුත් අවුරුදු උයළ අප් යර්ේ මස 07 ලනිද සිකුරද යඳ ල 
8.00 සිට ඩුබයිහි තිෆ (අේ ලසේ ) ක්රීඩාංංහිහි ඳලත්යලන බල කරුියලන් දනුම් යදමු. උත්සලය 
මුලිකල ඳහත සහන් ලඩාං පිළියල අනුල සිදුයකයරනු ඇත. 
 

 අවුරුදු නකත් සහ සිරිත් විරිත් නටයනුසරයයන් දරුලන් හට ඉදිරිඳත් කිරීම. 

 අවුරුදු ජන ක්රීඩාං සහ තර  -  යමම අලසථලන් හට සහභගී වීම දහම් ඳසයේ දරු දරියනට 
ඳමික් සීම ලනු ඇත. 

 යයොවුන් අවුරුදු කුමර, කුමරිය සහ විවිධ ඇඳුම් තර ය - එක්සත් අරබි එමීරයේ යලයසන අවුරුදු 
16 ට  අඩු  ශ්රී ංකික දරු දරියන් හට ඳමික් යමම තර  සහ සහභගී විය හක.  

 
එදින ක්රීඩාංංහනයට ඳණෙයින ගබයප පිරිණෙ දරුලන් බතික් යහ  ඳට කණෙසයකින් සහ සරමකින් ද හහ  
දරියන් බතික් යහ  ඳට යරද්දකින් සහ හට්ටයකින් සරසී සිටීම අතයලය බල ඉත කරුියලන් දන්ල 
සිටිමු. අවුරුදු චරිත්ර ලඩාංසටහනට ඳසුල තර  ලට  ඉදිරිඳත් වීම සහ දහම් ඳසයේ දරුලන් හට සුදුසු 
ඇඳුමකින් සරසිය හක.  
 
යදමපියන් ද ශ්රී ංයක්ය ජතික උත්සලයකට හයඳන ඇඳුමකින් සරසී ඳණෙණීම ඉතමත් යය හය බල 
කරුියලන් සකන්න.  
 
තර  ලට සහභගී ලන සියලුම දහම් ඳසේ දරු දරියනට තයහයක් බ මටමට සංවිධයක මඩලඩාංය 
කටයුතු යයොද ඇත.  
 
යයොවුන් කුමර, කුමරිය, සහ විවිධ ඇඳුම් තර ය සහ සභගී ලන දරුලන් අමුි ඇති ඉේලුම් ඳත්රය ුරරල 
අවුරුදු උත්සල සංවිධයක කණෙටුල යලත මර්තු 31 ලනි දිනට යඳර දහම් ඳසයේමට භර යදන්න. 
  
තර  සහ අයදුම් ක දරුලන් සහ උත්සලයට සහභගී ලන දහම් ඳසයේ සියලුම දරුලන් හට මර්තු 24 

ලනිද සහ 31 ලනිද දහම් ඳසයේමට, ලයස කඩලඩාංය අනුල ඳට රිබන් ඳටියක් නිකුත් කරනු ඇත. අවුරුදු 

උත්සලය දින ක්රීඩාං පිටියට ඳණෙයින දරුලන් සියලු යදනම යමම රිබන් ඳටිය දකු  අයත් ඳළ සිටිය යුතු 

බල කරුියලන් සකන්න. 

කරුිකර උද්සන 7.45 ට ඳණෙි උත්සලයේ සමරම්භයට සහභගී ලන යමන් ඉත කරුියලන් ඉේ 

සිටිමු. 

විසතර දනහනීම සහ අමතන්න:    
 
ඳතුම් 052 875 6198,    ඉන්දික: 050 535 6625 
 
 
සතුතියි,                             
සංවිධයක කණෙටුල           


